معرفی قابلیت واگذاری غذای رزرو شده
به منظور کاهش آمار غذای مازاد دانشگاه ها ،جلوگیری از اصراف و جریمه ی دانشجویان بابت نخوردن غذای رزرو شده ،قابلیت
فروش غذا توسط خود دانشجو به عنوان غذای آزاد ،طراحی و پیاده سازی گردیده است  .فرایند کلی قابلیت مذکور به این
شکل است که دانشجو پس از رزرو غذا در صورتی که در مدت زمان مقرر شده از سوی دانشگاه به جهت لغو رزرو خود اقدام
نکند ،طی سازوکاری ،غذای رزرو شده ی خود را به دانشجوی دیگری که نتوانسته است در زمان قانونی رزرو غذای خود را
انجام دهد انتقال می دهد.
سازوکار قابلیت غذای آزاد به شرح ذیل می باشد :
 خرید و فروش غذای آزاد
ابتدا دانشجوی اول (فروشنده ) که غذای خود را از قبل رزرو کرده و هزینه ی آن غدا از حساب کاربری اش کسر گردیده است،
در صورتی که در مهلت مقرر برای لغو رزرو نتوانسته باشد غذای خود برای آن وعده را لغو کند ،با مراجعه به فرم رزرو غذا
(تصویر شماره )1

تصویر شماره 1
سبد آبی رنگی را در کنار غذای رزرو شده ی خود خواهد دید که با کلیک کردن بر آن از دانشجو سوال پرسیده می شود که
آیا اطمینان دارد که غذای رزرو شده ی خود را به صورت آزاد برای خرید دیگران اعالم کند( .تصویر شماره )2

تصویر شماره 2

در صورت تایید پیغام فوق پیغام تصویر شماره  3نمایش داده می شود و رزرو شخص به عنوان غذای آزاد معرفی شده و برای
سایر دانشجویان نمایش داده می شود .

تصویر شماره 3
پس از این مرحله صفحه ی رزرو دانشجوی فروشنده به شکل زیر تغییر کرده )تصویر شماره  )4و رنگ سبد کنار غذای دانشجو
به قرمز تغییر می کند و در صورتی که دانشجوی فروشنده بخواهد غذا را از حالت آزاد خارج کند و خودش آن را تحویل بگیرد
با فرض اینکه هنوز دانشجوی دیگری این غذا را از لیست غذا های آزاد انتخاب نکرده باشد ،می تواند با کلیک روی سبد قرمز
رنگ غذا را از حالت آزاد خارج کند.

تصویر شماره 4
در مرحله بعدی دانشجویان دیگر با مراجعه به فرم رزرو غذا و کلیک روی سبد سبز رنگ کنار وعده فعال می توانند امکان
خرید از غذای آزاد را داشته باشند (تصویر شماره )5

تصویر شماره 5
پس از انتخاب وعده ،غذا و تایید آنها ،مبلغ غذا(مبلغی که برای گروه دانشجوی خریدار تعریف شده) از حساب دانشجوی
خریدار کسر شده و مبلغ غذا (مبلغی که برای گروه دانشجوی فروشنده تعریف شده) به حساب دانشجوی فروشنده اضافه می
شود .

